
Звіт директора про роботи, виконані 

 МКП “Хмельницькводоканал” у 2020 році 

 

 В 2020 році здійснювалось поточне управління підприємством, 

організовано виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність 

підприємства. 

 Основним приорітетом діяльності підприємства було забезпечення 

безперебійного та якісного надання послуг водопостачання та водовідведення 

населення міста, підприємств та організацій, організація та проведення робіт по 

ремонту та розвитку об'єктів водопостачання та водовідведення, забезпечення 

стабільного фінансового стану підприємства, вчасна та повна сплата податків та 

зборів, виконання договірних зобов'язань перед постачальниками. 

 За 2020 рік підприємство виконано ряд заходів спрямованих на розвиток та 

модернізацію об'єктів підприємства, а саме: 

– виконувались роботи по впровадженню автоматизованої системи 

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та локального 

устаткування обробки даних (ЛХДОЗ). Виконані роботи по 

встановленню лічильників комерційного обліку електроенергії на ВНС-

10 (5 шт.), ГКНС (2 шт.), ВНС-7 (2 шт.), КОС-2 (4 шт.), ВНС-9 (4 шт.); 

– проведена оплата 3-х придбаних спеціалізованих автомобілів для 

аварійно-відновлювальних бригад; 

– виконано будівництво ділянки водопроводу діаметром 400 мм через р. 

Південний Буг; 

– проведено ремонт насосного агрегату №4 на головній каналізаційно-

насосній станції; 

– виготовлено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція КНС 

по вул. Вокзальна”; 

– розпочато реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Північній, 

113; 

– з метою реалізації проекту “Підвищення енергоефективності систем 

водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних 

насосних станцій №2,7,12 у м. Хмельницький” було проведено тендер 

за правилами Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) 

міжнародний тендер, за результатами тендеру було заключено контракт 

на виконання робіт; 

– у водопровідному господарстві виконано заміну 948,5 м.п. зношених 

мереж водопостачання, замінено 61 одиницю запірно-регулюючої 

арматури, відремонтовано 88 пожежних гідрантів, замінено та накрито 

37 колодязів кришками люків; 

– для стабільного та безперебійного водопостачання проведено ремонт 

мереж водопроводу. Проведено ремонт технологічного обладнання на 

водонасосних станціях №10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

– встановлено 12 вузлів комерційного обліку холодної води на вводах в 

багатоквартирні жилові будинки; 

– придбано системний серверний блок та програмне забезпечення  для 



сервера; 

– у каналізаційному господарстві для стабільного відведення та очищення 

стічних вод виконувалися такі основні роботи: 
- усунено аварійні ситуації з ліквідацією перелому каналізаційного 

трубопроводу самопливних колекторів та ліквідовано пошкодження 
напірних колекторів. 

- відремонтовано та накрито кришками 82 каналізаційні колодязі. 
- проведено ремонт насоних агрегатів та обладнання на каналізаційних 

насосних станціях. 
- на міських очисних спорудах проведено ремонт обладнання. 

- проведено очистку мулових майданчиків. 

- проведено ремонтні роботи виробничо - побутових приміщень ВНС-9 та 

виробничо — побутових приміщень на виробничій базі підприємства. 

– за бюджетні кошти різних рівнів виконані наступні заходи: 

- капітальний ремонт насосного агрегату №2 на головній каналізаційно-насосній 

станції; 

- будівництво ІІ черги Чернелівського водогону; 

- реконструкція технологічної частини холодного водопостачання ЦТП-6; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації  з будівництва сучасних 

очисних споруд; 

- будівництво та реконструкція вуличних мереж водовідведення, напірних 

колекторів, КНС; 

- будівництво та реконструкція вуличних мереж водопостачання; 

- придбання обладнання для лабораторії; 

- придбання насосних агрегатів; 

- придбання сталевих труб. 

Як результат здійснення даних заходів побудовано 1757 м.п. мереж водопроводу 

та 722,8 м.п. мереж господарсько-побутової каналізації. 
 


